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Profetul Iona 

Credinţa este o alegere personală şi liberă. Întâlnim astăzi o mare diversitate 

religioasă: unii oameni cred în Dumnezeu, alţii în zei sau alte forţe supranaturale, 

iar alţii aleg să nu creadă.  

Deoarece credinţele modelează viaţa, identitatea religioasă a fiecăruia este 

foarte importantă. Cei care Îl urmează pe Dumnezeu sunt, în general, înclinaţi să 

nădăjduiască, să iubească, să asculte şi să se smerească. Ei înţeleg că în spatele 

armoniei, frumuseţii şi complexităţii lumii se găseşte un singur Creator, de o 

înţelepciune şi bunătate nemărginite. Bucuria credinţei şi dragostea faţă de 

Dumnezeu îi determină să mărturisească despre El și altora. Ei vorbesc celor ce 

nu-L cunosc sau se îndoiesc de bunătatea Lui în vreme de necaz sau de ispită, 

pentru a-i îndrepta şi întări în credinţă. 

În Sfânta Scriptură găsim multe exemple de persoane care au vorbit 

semenilor despre credința lor. Prorocul Iona a fost trimis de Dumnezeu să 

profeţească locuitorilor idolatri din Ninive, care se depărtaseră de El. Datorită 

cuvintelor puternice, inspirate, ale profetului, aceştia au postit şi s-au îndreptat. 

Dumnezeu i-a iertat, răsplătind efortul şi credinţa lor.  

La fel s-a întâmplat și în cazul dialogului purtat de slujnica lui Neeman, 



comandantul oştirii Siriei, cu soţia acestuia. El a urmat cuvintele slujnicei și s-a 

dus la Profetul Elisei, care l-a vindecat. Neeman L-a cunoscut astfel pe 

Dumnezeu. 

În contextul diversităţii religioase de astăzi, şi noi putem mărturisi credinţa 

în Sfânta Treime. Pentru aceasta trebuie să o cunoaştem foarte bine, să o trăim, să 

o păstrăm şi să o apărăm de influenţe greşite. 

Dialogul despre Dumnezeu, după modelul Mântuitorului, este o frumoasă 

mărturie a dragostei faţă de Tatăl Ceresc şi de aproapele nostru, cu vorba şi cu 

fapta, în spirit de pace şi cu respect faţă de cei de alte credinţe. 

 

Profetul Elisei 

 Dacă sunt atâtea credințe înseamnă că este un singur Dumnezeu sau 
sunt mai mulți? 
 

 Cum își manifestă Sfânta Treime iubirea față de oamenii de alte 
credințe? 

 Ateismul este credința celor ce nu cred în Dumnezeu? 


